BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen,
gehouden op donderdag 9 november 2017 (20.00-22.05 uur)
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Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester
Griffier:
mevrouw W.J.M.A. Jansen
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Aanwezig:
PvdA: mevrouw E. Bijlsma, de heer J. Meijer, de heer W. Mulder, de heer R.T. Offringa,
de heer A. Ouahim, de heer W.M. Stalenburg, mevrouw E. van der Ven-de Vos
CDA: de heer J. Abma, de heer B. Hoekstra, mevrouw A.F. Reitsma, mevrouw H.T. Rinkes
VVD: mevrouw Z. van Brussel-Wiebenga, de heer J. van Veen, de heer T.A. Waterlander,
de heer F.P. de Wit
GBH: de heer E.J. Bokhorst, de heer M.A. van der Ven
D66: de heer P.T.W. van der Mark, de heer J.F.M. Koekkoek, de heer P. Ramautarsing
FNP: de heer A. Eijer, de heer P. Hooijsma, mevrouw M. Terpstra
CU:
mevrouw C. de Heij-Nap, de heer A.R. Leijendekker
GL:
mevrouw G. Rozema
READ: de heer R. van der Woude
Afwezig: de heer B. Brouwer (GBH), de heer T.J.G. Tuithof (HL)
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Verder aanwezig: van het college de wethouders mevrouw Van der Laan en de heren Broekhuizen,
Siebenga en Zoetendal
Deze vergadering is te beluisteren en te bekijken via de webcast:
(of www.gemeenteraadheerenveen.frl  ‘live en opgenomen uitzendingen’)

1. Opening
De voorzitter meldt dat er vanaf vanavond een extra fractie is in de gemeenteraad. De heer Van der
Woude heeft zich afgescheiden van de PvdA en gaat zelfstandig verder onder de naam READ.
De voorzitter meldt dat de heer Brouwer van GBH afwezig is vanwege ziekte.
Eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen bij mevrouw Van der Ven (PvdA).
2. Vaststelling van de agenda
Toegevoegd: agendapunt 2a: mondelinge vragen over Van der Valk.
2a. Mondelinge vragen over Van der Valk
CDA (Abma): vestiging Van der Valk-hotel in Hajé
Portefeuillehouder Van der Zwan beantwoordt de vragen.
VVD (Waterlander): vestiging Polenhotel in Hajé
Wethouder Siebenga beantwoordt de vragen.
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3. Begroting 2018
In volgorde van grootte krijgen de fracties de gelegenheid een betoog te houden. PvdA, CDA, VVD,
D66, FNP, CU en GL maken hier gebruik van.
D66 dient samen met FNP en GL een amendement in.
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Amendement ex artikel 35 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad Heerenveen
Van
: Pieter van der Mark, D66
Aan
: De voorzitter van de raad
Agendapunt
Betreft
Datum raadsvergadering

:3
: Heffing bruggeld
: 9 november 2017

Overwegende dat:
 Er in Fryslân nauwelijks meer een brug te vinden is waar bruggeld geheven wordt;
 Het heffen van bruggeld niet past bij een gemeente die zegt watertoerisme en waterrecreatie hoog in het
vaandel te hebben;
 Er in de gemeente Heerenveen 4 bruggen zijn waar nog bruggeld geheven wordt;
 Het de hoogste tijd is om zowel inwoners als gasten te laten zien dat Heerenveen een trotse maar bovenal
gastvrije watersportgemeente aan de staande mast route is.
Besluit:
1. De begroting 2018, inclusief het meerjarenperspectief 2019-2021 vast te stellen;
2. De bestedingsplannen reserves en voorzieningen 2018-2021 vast te stellen;
3. De uitgangspunten vast te stellen voor de mutaties van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en
heffingen.
Met dien verstande dat:
- Er met ingang van het seizoen 2018 wordt afgezien van het heffen van bruggelden in de gehele gemeente
Heerenveen.
- De financiële gevolgen van 90.000 incidenteel en 46.000 structureel te dekken uit de algemene middelen.
Toelichting:
Op pagina 92 van de begroting staan de begrote opbrengsten van de lokale heffingen genoemd. In tabel 2.7.1,
tweede regel, staat bruggeld. Structureel € 46.000, aangevuld met twee keer € 45.000 verhoging (zie voor
toelichting pagina 93, bruggeld).
Ingediend door: D66 FNP GL
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De FNP dient een motie in.
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Moasje ex artikel 36 reglemint fan oarder foar de riedsgearkomste fan de gemeente Hearrenfean
Fan
: FNP
Oan
: De foarsitter fan de ried
Agindapunt
Ûnderwerp
Datum riedsgearkomst

:3
: wifi4eu: gratis wifi yn Europa
: 8-11-2017

Oerwagende dat:
 De EU meikoarten 120 miljoen Euro beskikber stelle sil, foar de oanlis fan Wifi-punten yn iepenbiere
gebouwen en yn iepenbiere romten;
 dit betsjut dat er dan foar elkenien, fergees op iepenbiere plakken, in ynternet ferbining beskikber wêze kin;
 De takenning fan de subsydzje oan de gemeenten plak fine sil, op basis fan “wa't earste komt, it earste
mealt” prinsipe;
 In plan fan oanpak mei sprieding oer de gemeente nedich is foar de oanfraach.
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Stelt fêst dat:
 Dizze EU subsydzje de kâns biedt om, tsjin minimale kosten, ynternet ferbiningen oan te lizzen op iepenbiere
plakken wêr elkenien gratis gebrûk fan meitsje kin.
 It meitsjen fan it foar de oanfraach nedich plan, mooglik in moaie stage opdracht wêze kin.
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Fersiket it kolleezje:
 Sa gau as de subsydzje beskikber komt, aktyf te reagearjen en in oanfraach yn te tsjinjen;
 Yn tarieding op de oanfraach op koarte termyn it foar de oanfraach nedige plan op te stellen.
Yntsjinne troch: FNP
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Na een schorsing reageert het college bij monde van wethouder Zoetendal op de betogen van de
fracties. Hij gaat onder andere in op de financiële positie, uitkeringen van het Rijk, financiering en
leningen, omgevingswet, meitinkers. Hij reageert ook op het amendement en de motie.
Over de motie over wifi meldt de wethouder dat het college eerst wil inventariseren, dan kijken of de
gemeente een aanvraag wil doen en wat dan de voorwaarden zijn. Het college wil zicht op de status
voordat de subsidie beschikbaar komt. Zal de raad daarover berichten.
Tweede termijn:
Vanwege de gedane toezeggingen trekt de FNP de motie in.
Alle aanwezige raadsleden stemmen voor het amendement (fractie HL is afwezig), het amendement
wordt daarmee aangenomen.
De raad besluit over agendapunt 3 en 4:
3. Begroting 2018
4. Bestedingsplannen reserves en voorzieningen 2018-2021
De raad besluit:
1. De begroting 2018, inclusief het meerjarenperspectief 2019-2021 vast te stellen;
2. De bestedingsplannen reserves en voorzieningen 2018-2021 vast te stellen;
3. De uitgangspunten vast te stellen voor de mutaties van de tarieven van de gemeentelijke
belastingen en heffingen.
Met dien verstande dat:
- Er met ingang van het seizoen 2018 wordt afgezien van het heffen van bruggelden in de gehele
gemeente Heerenveen.
- De financiële gevolgen van € 90.000 incidenteel en € 46.000 structureel te dekken uit de
algemene middelen.
5.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 november 2017.
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de griffier,

de voorzitter,

mevrouw W.J.M.A. Jansen

de heer T.J. van der Zwan
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